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  مقدمه 
  

هر که با مرغ هوا دوست  در قفس است/... يابه تماشا سوگند و به آغاز کالم/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه«
ا ها را بگره پنجره دیگشای/ مندیخواب جهان خواهد بود/ آنکه نور از سر انگشت زمان برچ نیترشود/ خوابش آرام

ادت را پر ع بشانیبه سر شاخه هوش/ ج میرا نرساند ستشان/ دمیبود/ چشمشان را بست يهاشان پر داوودآه/...خانه
   »میها آشفتنهیسفر آ ي/ خوابشان را به صدامیکرد
 ییچهار سال را، به همراه نوشتارها یط میهاگفتگوها و مصاحبه ۀبودم، مجموع رانیکه ا يروزگار ن،یاز ا شیپ

  و اخالق منتشر کردم.  ینید يچند، تحت عنوان در باب روشنفکر
آنها،  ییانه شیرایها و واست. هنگام خواندنِ مصاحبه ریهشت سال اخ یط میگفتگوها ةرندیرو دربرگ شیپ کتاب

 شیب »یسقراط يگفتگو« روشِ ییِو رهگشا تیگرفتم، هم به اهمیقرار م کیزمان انتشار هر  يهم در حال و فضا
 یعقالن يبه قواعد باز نیکه در آن طرف ییگفتگو در زیانگنواز و دلروح يریآوردم. اکس مانیبردم و ایاز گذشته پ

 ستندیایم ییدرجا نیاز طرف کیهر  ،یسفر دراز آهنگ معرفت نیا ياست. در انتها رینظشود که کمیم افتیاند، ملتزم
 یند. برخاافتهیها و آراء خود دهیاز ا يترتر و موجهمنقح یآموخته و تلق گریکدیز آنجا شروع نکرده بودند؛ که از که ا

گردد که چه بسا در یآشفته م ییهاشود و خوابیم دهیشن ییدهد و صداهایدر گفتگو رخ م يااز مواقع، معجزه
  . دیایمحقق نشود و به دست ن يگوش سپردن به سخنانِ سخنور ماهر ایو  یخواندن مقاله و کتاب

 سطور انجام شده؛ مجلد اول نیا ةبا نگارند يمتماد انیسال یاست که ط ییمجموعه گفتگوها» ها نهیسفر آ يصدا«
 راستاریو دشنهایکار خواننده، به پ لیرسد. جهت تسهیمنتشر گشت، اکنون مجلد دومِ  آن در م شیاثر سه ماه  پ  نیا

  . دانمجلد در دو فصل گنجانده شده نیا يمحترم، گفتگوها
 يانجام شده و متضمنِ واکاو »ینید یشینواند« ةدر حوز انیسال نیا یاست که ط ییهااول، شامل مصاحبه فصل

 ياست. فصل دوم، متکفلِ قلمرو ریاخ يهانحله در دهه نیا يِمحور يهاتیو آراء شخص دهیپد نیابعاد مختلف ا
 يهاوزهدر ح انیسال نیا یمختلف ط يهاتکه به مناسب ییگفتگوها ةرندیو فرهنگ است و دربرگ استیاخالق، س

  داخل و خارج کشور انجام شده است.  يهاو رسانه اتیشده با نشر ادی
 يه نگارنده به موضوعات و مقوالت متعددشده با نگا ادی يسطور گفتگوها يمند، از البالعالقه ةخوانند دوارمیام 

 آشنا یکیخود احاطه کرده، به ن ةدر چنبر م،یکنیم یزندگ یچهاردهم شمس ةآخر سد ۀرا که در ده یانیرانیکه ما ا
  شوند. 

تا  ،نیاند. همچنشده شیرایو و یمجموعه، بازخوان نینگذارم که تمام گفتگوها، جهت قرار گرفتنِ در ا ناگفته
 جهد حال، به رغمِ نیگفتگو آمده است. در ع يبوده، نام گفتگو کننده و محلّ انتشار در ابتدا ریپذکه امکان ییجا
د و گذرد، کامل نشیسال م نیکه از انتشارشان چند تگوهااز گف یبرخ ةو بنده، متاسفانه اطالعات دربار راستاریو

 »يهروردس ادیبن«مسئوالنِ محترم نشر  ،یشاهیر زارع و مونا علاند. از سپهیلیفاقد اطالعات تکم رونیاز ا امد؛یبدست ن
  سپاسگزارم. مانهیاثر را فراهم کردند، صم نیکه مجال انتشار ا
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 دنیبه سبک سقراط و گفتگو را برکش یرامونیبه مسائل پ دنیشیاند ياست در راستا ی، گام»ها نهیسفر آ يصدا«
آواز  یپ«و از » کردن یپر و خال تیرا از ابد هیر«و » ها را پرواز دادن جانیه«و  دنیو بانگ جرس را از دور شن

نرم فراغت  يهابند کفش به انگشت«و خسته نشدن و  نرفت شیو آهسته قدم زدن و پ وستهیروان گشتن و پ »قتیحق
و به ادامه دادن،  دنیفاصله ها را شن يسفر کردن و دچار شدن و صدا »اءیاهتزاز خلوت اش یبه روشن«و » نگشودن

  : ادامه دادن و با خود زمزمه کردن
  اهـبارگ نیحضرت است ا تینها یب

  را  بگذار،  صدر  توست  راه  صدر
  
  
  سروش دباغ                       

 97بهار  ـ تورنتو        


